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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหุ่นฝึก
ทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 2 ต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะตามมาตรฐานทางการแพทย์
กับหุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” ขัน้ ตอนการสร้างประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2) สร้างหุ่นฝึก
ทักษะ 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) ทดลองใช้ 5) พัฒนาหุ่นฝึกทักษะ ตัวอย่าง คือ นักเรียน
พยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 49 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
เนื้อหา คำ�นวณค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินคุณสมบัติหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ RTAFNC Suction Model
และแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นผ่านการตรวจสอบ
ของเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.875 ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย
และค่าสถิติ paired Sample t-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ ที่พัฒนาตามขั้นตอน มีคุณสมบัติในการ
ใช้เป็นหุน่ ฝึกทักษะได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถใส่สายในตำ�แหน่งทีถ่ กู ต้องตามกายวิภาค มีสญ
ั ญาณ
เป็นไฟกระพริบในตำ�แหน่งที่กำ�หนดให้ นักเรียนพยาบาลสามารถฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง และ
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 2 ต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ
การดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์กบั หุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model”
พบว่าค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อหุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เท่ากับ 4.01
มากกว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะที่ใช้ในห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล
เท่ากับ 3.43 อย่างมีนัยสำ�คัญ (t = 6.374; p <.05)
คำ�สำ�คัญ : นวัตกรรมทางการพยาบาล หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ
* อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
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Abstract
The purposes of an innovative research and development were 1) to create
and develop a training suctioning model called “RTAFNC Suction Model” and 2) to
compare satisfaction of using RTAFNC suction model to classical suctioning model.
The samples were 49 Air Force Student Nurse of the second year, academic
year 2013. The suction training model “RTAFNC Suction Model” was created under
5 steps: 1) studying related theory and research paper, 2) constructing RTAFNC
suction model, 3) consulting experts, 4) experimenting, and 5) developing the model.
Questionnaires of satisfaction and Model Quality Assessment reliability were 0.875.
Data were analyzed using descriptive statistics and paired t-test.
The results were as follows:
1) RTAFNC suction model was developed by the process of which the
characteristics itself meet the objective of suction training skill. The model shows
right anatomy position of carina bifurcation where the sensor was located and the
light blink when the student nurses self -practiced correctly.
2. Comparison of Air Force Student Nurses ‘satisfaction toward “RTAFNC
Suction Model” and classical model. It was found the satisfaction was significantly
different at 0.05 levels (t = 6.374; p <.05)
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
หุ่นจำ�ลองหรือรูปจำ�ลอง เป็นสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ มาเพือ่ ช่วยสนับสนุนความคิดและจินตนาการ การสร้างมโนภาพ
ทั้งในอดีตและปัจจุบันจากลักษณะที่เป็นนามธรรม (abstract) ให้เกิดเป็นภาพหรือรูปลักษณะที่
มองเห็นในลักษณะที่เป็นรูปธรรม (concrete) หุ่นจำ�ลองทางการแพทย์นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้เป็นสือ่ เสริมทักษะในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นสื่อประกอบการให้ข้อมูลของพยาบาล
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของโรค
และแนวทางการรักษาที่จะได้รับ การใช้หุ่นจำ�ลองประกอบการสอนจะทำ�ให้ผู้เรียนหรือผู้รับข้อมูล
เกิดความเข้าใจได้งา่ ย เพราะเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ หมือนจริงเพือ่ ทดแทนข้อจำ�กัดในกรณีทผ่ี สู้ อนไม่สามารถ
นำ�ของจริงมาใช้ได้ (กัลยา เตชาเสถียร และ สถาพร กลางคาร, 2556) การใช้หุ่นจำ�ลองจึงช่วยให้
เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องมากยิง่ ขึน้ จนเกิดเป็นทักษะและเกิดเป็นปัญญาในการนำ�ความรูไ้ ปใช้
ปฏิบัติได้จริง
สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจได้ดว้ ยตนเอง ต้องเจาะหลอดลมคอ
เมื่อมีข้อบ่งชี้ผู้ป่วยควรได้รับการดูดเสมหะ พยาบาลต้องเตรียมผู้ป่วยแบบองค์รวม คำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ย เตรียมอุปกรณ์ดดู เสมหะถูกต้องด้วยเทคนิคสะอาดปราศจากเชือ้ ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ดูดเสมหะตามลำ�ดับขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพื่อไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการดูดเสมหะ ผู้ป่วย
หายใจได้สะดวก ทางเดินหายใจโล่ง มีการแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ สัญญาณชีพปกติ
เกิดความสุขสบาย เสมหะจำ�นวนลดลงไม่เกิดการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ ดังนัน้ นักเรียนพยาบาล
จำ�เป็นต้องมีทักษะในการดูดเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ หากดูดเสมหะอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
จะทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะได้ จากงานวิจยั การดูดเสมหะในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ
พบว่าสามารถทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะ เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด
(Hypoxemia) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) ภาวะความดันโลหิตต่ำ�
(Hypotension) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) หลอดลมหดเกร็ง (Bronchospasm)
ภาวะปอดแฟบ (Atelectasis) การบาดเจ็บของเยื่อบุทางเดินหายใจ (Tracheobronchial mucosa
trauma) การติดเชื้อ (Infection) และการเพิ่มขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะ (Increased
intracranial pressure) (สิริรัตน์ เปรมประวัติ, 2551; สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุขา และคณะ, 2553;
สุปราณี เสนาดิสัย และ วรรณา ประไพพาณิช, 2554; อภิญญา เพียรพิจารณ์, 2553)
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ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ซึง่ มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อประเภทหุ่นช่วยฝึกทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลรูปแบบ
ต่างๆ ส่วนใหญ่ต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 70,000-100,000 บาท นับว่ามีราคา
ค่อนข้างสูงในสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีข้อจำ�กัดด้วยงบประมาณ ปัจจุบันห้องสาธิตปฏิบัติการ
พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีหนุ่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ จำ�นวน 14 ตัวต่อนักเรียน
พยาบาล จำ�นวน 49 คน ทำ�ให้ไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง จากการสัมภาษณ์
นักเรียนพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลบนหอผู้ป่วย พบว่า การปฏิบัติทางการพยาบาล
ดูดเสมหะกับผู้ป่วยที่เจาะหลอดลมคอ มักเกิดความไม่มั่นใจ เนื่องจากการฝึกทักษะการดูดเสมหะ
เป็นการฝึกกับหุ่นยางที่ไม่เหมือนกับการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง
การพัฒนานวัตกรรมมีความสำ�คัญในกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำ�หรับ
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำ�นวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนา
หลักสูตรให้ทนั สมัย การผลิตและพัฒนาสือ่ ใหม่ ๆ เพือ่ ตอบสนองการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้เพิม่ มากขึน้
ด้วยระยะเวลาที่สั้นลง จึงทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ
“RTAFNC Suction Model” ที่มีคุณสมบัติ ได้แก่ เซนเซอร์แสงและเสียงเตือนบอกตำ�แหน่ง
carina ไฟกระพริบตำ�แหน่งที่เหมาะสมในการดูดเสมหะ ราคาถูก สามารถใช้ฝึกทักษะดูดเสมหะ
ได้จริง ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เพื่อช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นจำ�ลองดูดเสมหะมาตรฐานทาง
การแพทย์กบั หุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เพือ่ ใช้ฝกึ ทักษะการดูดเสมหะ
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ สร้างและพัฒนาหุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” ทีส่ ามารถ
นำ�ไปใช้ฝึกทักษะการพยาบาลด้วยตนเอง
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หนุ่ จำ�ลองดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์กบั
หุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เพือ่ ใช้ฝกึ ทักษะการดูดเสมหะของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ
การดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์
หุ่นจำ�ลองดูดเสมหะ

หุ่นฝึกทักษะดูดเสมหะ
RTAFNC suction

ความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ
การดูดเสมหะ
“RTAFNC Suction Model”

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
ประชากร นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 49 คน ที่กำ�ลังศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ตัวอย่าง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 49 คน ในช่วงเดือน มิ.ย. ถึง
ก.ค. พ.ศ. 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction
Model”
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		 ขั้นตอนการสร้างหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ
		 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
		 2) สร้างหุ่นฝึกทักษะ
		 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
		 4) ทดลองใช้
		 5) พัฒนาหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ ที่มีคุณสมบัติ ได้แก่ เซนเซอร์แสงและเสียงเตือน
บอกตำ�แหน่ง carina ไฟกระพริบตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสมในการดูดเสมหะ ราคาถูก สามารถใช้ฝกึ ทักษะ
ดูดเสมหะได้จริง ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน
		 ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณสมบัตหิ นุ่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model”
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการผลิต ด้านการนำ�ไปใช้ และด้านคุณค่าและประโยชน์ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จำ�นวน 8 ข้อ
		 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC
Suction Model” เพือ่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะจำ�นวน 6 ด้านได้แก่ ด้านความคิดค้นพัฒนาขึน้ มาใหม่
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสม ด้านการออกแบบการเลือกใช้วสั ดุ มีประสิทธิภาพสามารถ
ทำ�งานได้จริง ด้านคู่มือการใช้งาน และความพึงพอใจโดยรวม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกร
และอาจารย์พยาบาล นำ�ไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 30 ราย
คำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจได้แก่ ความสะดวกต่อการนำ�มาใช้ สามารถ
เป็นสื่อการสอนได้จริง ความสะดวกต่อการเก็บรักษา ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลักษณะรูปร่าง ความแม่นยำ�ของสัญญาณ (Sensor) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α - Coefficient) เท่ากับ 0.875
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั มีขน้ั ตอนการดำ�เนินการวิจยั ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง
หุ่นฝึกทักษะในการดูดเสมหะ 2) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช 3) เขียนโครงร่างวิจยั นวัตกรรมหุน่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model”
4) พัฒนาฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” 5) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องหุน่ ฝึก
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ทักษะการดูดเสมหะ และแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
และให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 30 คนทดลองใช้และพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 6) ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 49 คน ฝึกปฏิบัติดูดเสมหะจากหุ่นฝึกทักษะ “RTAFNC Suction
Model” และหุ่นจำ�ลองดูดเสมหะในห้องสาธิตปฏิบัติการพยาบาล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติ Independent pair T-test (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550)

ผลการวิจัย
1. ได้นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เมื่อใส่สายดูด
เสมหะลงไปถึงตำ�แหน่งที่เหมาะสมในการดูดเสมหะจะมีไฟกระพริบเตือน และเมื่อสายดูดเสมหะ
ผ่านลงไปถึงจุด carina จะมีไฟสีแดงและเสียงเตือนดังขึ้น
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction
Model” และหุน่ จำ�ลองดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์ ในการฝึกทักษะการดูดเสมหะของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ
“RTAFNC Suction Model” (X– = 4.01, S.D. = 0.46) มากกว่าหุ่นจำ�ลองดูดเสมหะมาตรฐาน
ทางการแพทย์ (X– = 3.43, S.D. = 0.43) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานว่าความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 2 ต่อการใช้
หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” มากกว่าหุ่นจำ�ลองดูดเสมหะมาตรฐาน
ทางการแพทย์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของการหุน่ ฝึกทักษะ
การดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” กับหุ่นจำ�ลองดูดเสมหะที่ใช้ในห้องสาธิต
ปฏิบัติการพยาบาล ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2
การฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะ
X–
S.D.
t
df Sig(2-tailed)
1. หุ่น RTAFNC Suction Model
4.01
2. หุ่นจำ�ลองที่ใช้ในห้องสาธิตปฏิบัติการ
พยาบาล
3.43
*P < 0.05

0.46
0.43

-6.374

96

0.000
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การอภิปรายผล
จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หนุ่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction
Model” และหุ่นจำ�ลองดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์ โดยวิธีการนำ�คุณสมบัติต่าง ๆ มา
เปรียบเทียบกัน มีผลการวิจัยที่สำ�คัญและอภิปรายได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model”
–
(X = 4.01,0.46) แตกต่างกันกับหุน่ จำ�ลองดูดเสมหะตามมาตรฐานทางการแพทย์ (X– = 3.43, 0.43)
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 อภิปรายได้วา่ การใช้หนุ่ จำ�ลองดูดเสมหะ “RTAFNC Suction
Model” สามารถใช้ในการฝึกทักษะการดูดเสมหะของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศได้ สอดคล้องกับ
นวัตกรรมของชลฏา ไชยศรีปาน (2552) ที่จัดทำ�หุ่นจำ�ลองการดูดเสมหะสอนญาติหรือผู้ดูแล
จากหุ่นโชว์เสื้อผ้า ทำ�ให้ญาติหรือผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง และวิจัยของ ปฐมามาศ โชติบัณ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธารินี นนทพุทธ, และ
จรูญรัตน์ รอดเนียม (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึก
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ผลิตจากยางพาราที่มีราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับหุ่นฝึกทักษะที่ซอื้ จาก
ต่างประเทศ นำ�ไปฝึกใช้นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบัน การศึกษา
พยาบาลในเขตภาคใต้ จำ�นวน 7 แห่ง ผลจากการฝึกการใช้หุ่นฝึกทักษะบ่อย ๆ ซึ่งเป็นหุ่นที่ราคา
ไม่สงู ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการเสียหายหลังการใช้ สามารถเคลือ่ นย้ายได้สะดวก ตลอดจนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกห้องเรียนจะช่วยจูงใจให้ผเู้ รียนอยากเรียนรู้ ท้าทายต่อความสามารถของแต่ละบุคคล
ทำ�ให้นกั ศึกษามีก�ำ ลังใจอยากเรียนรู้ จะทำ�ให้ผเู้ รียนมีความพร้อมและพอใจต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในทักษะต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
โดยหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” แตกต่างจากหุ่นจำ�ลอง
ดูดเสมหะมาตรฐานทางการแพทย์ ได้แก่ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ ช่วยทำ�ให้เข้าใจ
กระบวนการในการดูดเสมหะมากยิง่ ขึน้ สามารถทดสอบก่อนขึน้ ปฏิบตั จิ ริง มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
มากขึ้น และเคลื่อนย้ายสะดวก ข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาปรับปรุง เช่น หุ่นโดยรวมยังไม่ค่อยสวย
ลักษณะของตัวหุ่นไม่ค่อยแข็งแรงและไฟแสดงยังไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาให้มีลักษณะเสมือนจริงเช่นเดียวกับหุ่นนำ�เข้าจากต่างประเทศ (Simulation
Model)
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2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการมี
นวัตกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
3. ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นฝึกทักษะ
การดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model” เช่น พยาบาลวิชาชีพ ญาติผู้ป่วย เป็นต้น
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ กั ษะการดูดเสมหะต่อการใช้หนุ่ ฝึกทักษะการดูดเสมหะ
“RTAFNC Suction Model” กับหุ่นจำ�ลองดูดเสมหะที่ใช้ในปัจจุบันของนักเรียนพยาบาล
3. ใช้เป็นแนวทางพัฒนาหุน่ สือ่ การสอนทางการแพทย์ตอ่ ไป เช่น การใส่ NG Tube เป็นต้น
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